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Danmark i krig Er det Wikileaks, der får den danske regering tilbage på FN-sporet?
Den seneste tids offentliggørelser af hemmelige dokumenter fra krigene i Afghanistan og Irak, har
betydet en hidtil uset villighed til selvransagelse hos den danske regering. Wikileaks har dermed fået
den danske regering til at sænke paraderne en smule og banet vejen for en undersøgelse af dansk
militærpersonels mulige overtrædelser af folkeretten.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen har i denne forbindelse bedt forsvarsministeren om en
redegørelse for danske soldaters fangeoverdragelser under Irak-krigen. Hermed markeres
forhåbentlig afslutningen på flere år, hvor enhver kritik er blevet afvist, og begyndelsen på en
periode, hvor selverkendelse kan føre til, at man lærer af de fejl, der er begået.
De lækkede oplysninger der er fremkommet vedrørende både Afghanistan og Irak, tegner et billede
af to krige der er langt mere blodige og konventionsstridige end tidligere antaget. FN-forbundet
opfordrer derfor den danske regering til at nedsætte en uvildig kommission, der kan undersøge det
retslige grundlag for, samt omfanget og konsekvenserne af den hidtidige danske militære indsats i
begge konflikter. Fremover skal danske styrker også følge op på og føre tilsyn med fanger, som
danske styrker har medvirket til at tilbageholde, selvom det er soldater fra et andet land, der rent
fysisk foretager anholdelsen.
Vi opfordrer endvidere regeringen til at genoverveje den stadige afvisning af en exit-strategi fra
Afghanistan. Det er ikke tilstrækkeligt at læne sig op af et britisk ønske om at forlade Afghanistan
inden 2015. Danmark bør have en tidsplan for, hvordan vi nedtrapper vores militære engagement i
Afghanistan, og hvornår vi trækker os ud af den NATO-ledede ISAF-styrke og i stedet opprioriterer
vores humanitære bidrag igennem FN's mission i Afghanistan og Irak (UNAMA & UNAMI).
Krigens love og FN-konventionerne skal til enhver tid overholdes uden forbehold. Hvis dette princip
anses som værende i fare, må konsekvensen være, at danske soldater straks trækkes ud.

